Zarządzenie Dyrektora w sprawie zdalnego nauczania
Do wiadomości rodziców i uczniów

Zarządzenie nr 1/2019/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie:
w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia
10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zarządzam, co następuje:
§1
1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów
z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości
psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
2. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 9:00 i realizowane są zgodnie z tymczasowym
planem Online umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
3. Nauczyciel może wysyłać uczniom materiały edukacyjne i odsyłać sprawdzone
prace uczniów maksymalnie do godz.16.20 ( od poniedziałku do piątku) dotyczy
to klas IV-VIII. Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego ustalają z rodzicami
dogodny czas.
§2
1. Zajęcia prowadzone na odległość są realizowane z wykorzystaniem następujących
technik i metod pracy :
▪

e-dziennik – nauczyciele prowadzący zajęcia wg planu Online wpisują datę,
opis zajęcia, obecność uczniów w zakładce- Narzędzia- Dodatkowe godziny
nauczyciela.
W przypadku braku aktywności ucznia w procesie zdalnego nauczania
( zaznaczenie w e-dzienniku nieobecności na zajęciach) wychowawca
powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy proszeni są o wspieranie swojego

dziecka
w kontynuowaniu procesu edukacyjnego w formie prowadzonej przez szkołę.
▪
▪
▪

Nauczyciel wpisuje do e-dziennika oceny( tak jak do tej pory), które
uczniowie uzyskują za wykonaną pracę.
Wychowawca oddziału przedszkolnego zapisuje powyższe dane w dzienniku
papierowym.
Głównymi narzędziami do pracy zdalnej są:
a. Kl. IV-VIII – platforma edukacyjna Google Classroom
b. Kl. I-III – aplikacja Zoom, Messenger
c. Oddział Przedszkolny- poczta internetowa
Każdy nauczyciel może korzystać z innych narzędzi pracy po uzyskaniu
zgody od dyrektorem szkoły oraz porozumieniu z uczniami i rodzicami.

▪

Szkoła preferuje następujące materiały edukacyjne:
Narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK dla nauczycieli i dyrektorów do
zdalnej nauki z uczniami: serwis gov.pl/zdalne lekcje, epodreczniki.pl –
platforma do zdalnej nauki, linki do materiałów edukacyjnych partnerów
serwisu. Dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE. Materiały prezentowane
w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz sprawdzone materiały
przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły.
§3

1.

Dzieci z orzeczeniami i opiniami uczestniczą w zajęciach w tej samej formie.
Nauczyciel dostosowuje do danego ucznia zadania do wykonania. Uczniowie
są wspierani przez psychologa, pedagoga oraz nauczyciela wspomagającego
proces edukacji.
§4

1.

Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach
w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietna 2020r., mając na uwadze między
innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego
wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
§5

1. Sposoby oceniania pracy ucznia: odpowiedź ustna- nagranie audio, rozmowa
wideo, aktywność – systematyczne wykonywanie zadań, testy, prace pisemne,
projekty, prezentacje. Wymagane jest podawanie źródeł materiałów przesyłanych

ze względu na zachowanie praw autorskich, w jednym pliku
2. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem.
Formę i termin konsultacji ustala nauczyciel po porozumieniu z dyrektorem szkoły
i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. Dotyczy to również pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§6

1. Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie.
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